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APIE PAŽAGIENIUS  

Pažagieniai – kaimas (gal labiau tiktų gyvenvietė,) Panevėžio rajono savivaldybėje, 8 km į 

pietus nuo Panevėžio, prie Nevėžio intako Žagienio, šalia A2 magistralinio kelio Vilnius – Panevėžys. 

Pažagieniuose gyvena 765 gyventojai (2021 m.). Yra mokykla-darželis. Veikia įvairūs paslaugų 

teikėjai: Žuvies rūkykla, mobili veterinarinė pagalba gyvūnams, įmonė KADEX, autoservisai ir kt.  

Didžioji dalis gyventojų gyvena 20-ties daugiabučių namų kvartale, kiti toliau nuo magistralinio 

kelio nutolusioje nuosavų namų kaimo dalyje. Pažagieniai – tai priemiestinio tipo kaimas, dažnai 

vadinamas prestižine Panevėžio rajono gyvenviete, kurioje dėl sutvarkytos ir toliau tvarkomos 

aplinkos, renovuojamų namų, negausaus transporto judėjimo ir aktyvios bendruomenės veiklos, 

įtraukiančios vietos gyventojus, noriai kuriasi jaunos šeimos.   

APIE BENDRUOMENĘ „PAŽAGIENIAI“ 

Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ yra savarankiška visuomeninė 

organizacija, susikūrusi 2003 m. 2015 m. vasario 25 d. išrinkus naują valdybą (13 narių), bendruomenės 

veikla gerokai suaktyvėjo. Šiuo metu bendruomenėje yra 186 nariai, kurie noriai dalyvauja 

bendruomenės gyvenime. 

Bendruomenė imasi įvairių gyventojus įtraukiančių iniciatyvų: gražinama kaimo aplinka, 

organizuojamos turiningos ir gyventojus vienijančios veiklos, ieškoma būdų įgyvendinti įvairias 

gyventojų siūlomas idėjas ir siekiama atliepti visų vietos gyventojų poreikius bei lūkesčius. 

Bendruomenė žinoma dėl aktyvaus dalyvavimo projektuose, sėkmingai vystomo bendruomeninio 

verslo („Mobilus SPA“ – įsigyti 9 vnt. termomasažinių įrenginių ir krovininis automobilis) ir 

nesibaigiančių idėjų ateičiai. Bendruomenė yra pelniusio ne vieną apdovanojimą ir pritraukia vis 

daugiau norinčių prisijungti. Kasmet įgyvendinami 3–4 projektai, kuriuos remia Panevėžio rajono 

savivaldybės administracija bei Panevėžio rajono vietos veiklos grupė. Taip pat aktyviai ir produktyviai 

bendrauja su Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkais, kasmet vyskta daugiabučių namų 

aplinkų konkursai. 

Bendruomenės dėka kaime įkurta „Šeimos poilsio ir sveikatingumo zona“, atnaujintos krepšinio 

aikštelės, pastatytas Knygų namelis, daugiabučio cokoliniame aukšte veikia bendruomenės namai, 

gyventojai gali naudotis krovininio automobilio paslaugomis ir įvairiomis aplinkos tvarkymo 

priemonėmis. Kasmet rengiame edukacines išvykas, ekskursijas, baidarių žygius, „Lapų grėbimo 

šventę“ ir kt. renginius.  

 

 

 

 

 

 

 

PAŽANGA PAŽAGIENIUOSE 

Bendruomenės nariai pažangą visų pirma mato kaip gyventojų sąmoningumo, bendrystės ir įvairiapusio 

tobulėjimo išraišką, sąlygojančią atsakomybę už Juos supančią aplinką, prasmingų partnerysčių paiešką ir 

atsakingų sprendimų diegimą.  
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Kaimo ir bendruomenės SSGG analizė 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS  

 Stiprus ir aktyvus bendruomenės branduolys, 
turintis daug ir įvairių idėjų, nariai iniciatyvūs ir 
kūrybingi, jaučiama stipri lyderystė, atsakomybė, 
komandiškumas  

 Bendruomenė pasižymi stipriomis projektinių 
idėjų plėtojimo ir įgyvendinimo/valdymo 
kompetencijomis, taip pat verslumo gebėjimais 

 Gausu įvairių veiklų, projektų, vienijančių tradicijų, 
kurios pritraukia įvairaus amžiaus gyventojus. Yra 
pakankamai bendrai naudojamų priemonių 
laisvalaikio veikloms ir aplinkos gražinimui 

 Kaimo gyventojai darbštūs, draugiški ir kaimyniški, 
išreiškiantys palaikymą organizuojamoms 
veikloms ir iniciatyvoms 

 Glaudžiai bendradarbiaujama su Panevėžio rajono 
savivaldybės administracija, Panevėžio seniūnija, 
VVG, Šilagalio kultūros centru, Visuomenės 
sveikatos biuru, mokyklomis ir kitomis 
bendruomenėmis  

 Bendruomenė yra aktyvi skėtinių organizacijų 
narė, ne kartą apdovanota už išskirtinius veiklos 
rezultatus ir pasiekimus, noriai dalinasi patirtimi su 
kitomis organizacijomis 

 Kaimas yra prie pat Panevėžio, tad visos reikiamos 
paslaugos yra netoli, prieinamos miesto 
komunikacijos 

 Kaime veikia nemažai vietinių paslaugų teikėjų,  
Pažagienių mokykla–darželis, Žuvies rūkykla, 
autoservisai, A. Povilausko įmonė „KADEX“. 

 Tai pakankamai rami, saugi vieta gyventi su 
gerėjančia infrastruktūra ir gražėjančia aplinka 

 Bendruomenės patalpos (daugiabučio 
cokoliniame aukšte) nėra pakankamai patogios 
ir patrauklios, taip pat gyventojai gali bet kada 
nutraukti sutartį. 

 Nepakankami žmogiškieji ištekliai visoms 
turimoms idėjoms įgyvendinti, nėra pakankamai 
dalijamasi savo patirtimis, žiniomis 
bendruomenės viduje 

 Nepakankamas narių (ne aktyvo) iniciatyvumas 
patiems imtis veiksmų, o ne tik būti renginių 
dalyviais 

 Nepakankamos planavimo, finansų pritraukimo, 
viešųjų ryšių/komunikacijos   kompetencijos 

 Nauji gyventojai ir jaunos šeimos nėra aktyviai 
įsitraukiantys į bendruomenės veiklas, 
nepakankama komunikacija 

 Nėra rekreacinio pobūdžio erdvių, vietos 
susiburti jaunimui, trūksta sporto aikštelės, 
šaligatvių, apšvietimo, nepakankamai saugi 
pagrindinė gatvė 

 Kaimas nepasižymi ypatingais gamtos ištekliais, 
galimais turistų traukos objektais 

 Nėra kultūros centro ar jo padalinio 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Išnaudojant geografinę padėtį, glaudžius 
partnerystės ryšius, verslo patirtis, stiprinti kaimo 
ir miesto bendradarbiavimo tinklus  

 Didėjant gyventojų sk. ir stiprinant 
bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis, 
prisitraukti daugiau aktyvių, iniciatyvių narių 

 Didėjant visuomenės sąmoningumui, plėtoti 
kokybiško bendruomeninio, socialinio verslo 
galimybes, diegti draugiškus aplinkai sprendimus 

 Plėsti sukauptą projektinę patirtį su tarptautiniais 
partneriais  
 

 Dėl didėjančio automobilių eismo intensyvumo 
šalia esančiame magistraliniame kelyje ir 
besikuriančių verslų, gali didėti oro užterštumas, 
mažėti eismo saugumas 

 Didėjantis bendruomenių susidomėjimas 
galimybe vykdyti panašius verslo projektus, 
mažina klientų ir didina konkurentų skaičių 
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Misija, vizija ir vertybės 
 

Bendruomenės misija 

Vienijant Pažagienių kaimo gyventojus, kaimynus, veiklos partnerius ir bendraminčius, kurti geras 

gyvenimo sąlygas, plėsti draugystę, įkvėpti pokyčiams ir džiaugtis bendros veiklos rezultatais. 

 

Pažagienių kaimo vizija 

Patraukli gyventi vieta: graži, saugi aplinka ir pažangūs sprendimai, kurioje veikia aktyvūs, kūrybingi, 

verslūs ir vieningi gyventojai. 

 

Vertybės: 

Pagarba. Esame dėkingi mūsų pirmtakams, saugome ir puoselėjame jų pradėtą kurti aplinką. Galvojame 

apie kitus ir rūpinamės, kad visų poreikiai būtų atliepti.  

Draugiškumas. Palaikome vieni kitus ir padedame nelaukdami prašymo. Drauge leidžiamės į keliones ir 

smagiai leidžiame laiką kartu. 

Tobulėjimas. Augame individualiai ir kaip komanda. Dalyvaujame seminaruose, išvykose, kūrybinėse 

edukacijose ir nepriklausomai nuo amžiaus giliname žinias bei dalijamės patirtimi. 

Veiklumas. Noriai ir drąsiai siūlome ir imamės kaimui svarbių veiklų, projektų ir iniciatyvų. Aktyviai 

dalyvaujame kaimyniškų ir tolesnių bendruomenių renginiuose, kitų organizacijų veiklose. 

Vieningumas. Džiaugiamės būdami ir veikdami kartu. Esame susitelkę ir veikiame vardan visų. 

Įsiklausome ir suprantame vieni kitus. 

 

 

VERTYBĖS

Pagarba

Draugiškumas

TobulėjimasVeiklumas

Vieningumas
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Prioritetai, tikslai ir priemonės 
 

1. Bendruomenės veiklos tobulinimas. Bendruomenė yra išties veikli ir turinti potencialą pasiekti daugiau. 

Tam numatomos veiklos, susijusios su bendruomenės kompetencijų ugdymu, aktyvesniu vaikų, jaunimo ir naujų 

gyventojų įtraukimu, senjorų poreikių identifikavimu, tarptautinėmis veiklomis ir komunikaciniais sprendimais. 

2. Bendruomenės verslumo ugdymas ir verslo plėtra. Bendruomenės nariai pasižymi verslumo gebėjimais 

ir turi bendruomeninio verslo patirties, tad numatoma toliau plėtoti bendruomenės verslumą ir dalintis sukaupta 

patirtimi, kaip nauja bendruomenės veiklos kryptimi. 

3. Tvarios ir sveikatai palankios aplinkos plėtra. Bendruomenės narių sąmoningumas ir atsakingumas 

didėja, o gerosios patirtys įkvepia siekti daugiau. Buvimas priemiestiniu kaimu sudaro galimybes plėtoti ir 

miestuose, ir kaimiškose vietovėse pasiteisinusius sprendimus. 

Eil. 
Nr. 

PRIORITETAI TIKSLAI PRIEMONĖS 

1. Bendruomenės 
veiklos 
tobulinimas 

1.1. Gerinti bendruomenės 
komunikaciją  
 

1.1.1. Vidinės ir išorinės komunikacijos 
sprendimų įgyvendinimas 

1.2. Ugdyti narių kompetencijas ir 
skatinti aktyvesnį narių įsitraukimą  
 

1.2.1. Planavimo, atsakomybių 
pasiskirstymo, atstovavimo, darbo su 
jaunimu ir kt. gebėjimų stiprinimas 
1.2.2. Vaikų ir jaunimo aktyvinimo 
iniciatyvos 
1.2.3. Senjorų poreikių išsiaiškinimas 
1.2.4. Bendruomenės sutelktumo renginiai 
 

1.3. Plėsti vietinę ir tarptautinę 
partnerystę 

1.3.1.  Projektų ir iniciatyvų su vietos ir 
tarptautiniais partneriais įgyvendinimas 
 

2. Bendruomenės 
verslumo ugdymas 
ir verslo plėtra 

2.1. Skatinti vietos gyventojų 
verslumą ir bendruomenės patirties 
sklaidą 

2.1.1. Pažagienių konsultacinio verslo taško 
įkūrimas 
2.1.2. El. parduotuvės sukūrimas 
 

2.2. Plėsti bendruomeninį verslą 2.2.1. Maisto ant ratų idėjos realizavimas 
 

3. Tvarios ir sveikatai 
palankios aplinkos 
plėtra 

3.1. Pritaikyti viešas erdves 
gyventojų rekreacijos poreikiams 

3.1.1. Pasimatymų terasos / jaunimo 
parko įrengimas  
3.1.2. Kaimo sporto aikštelių 
įregistravimas ir atnaujinimas 
3.1.3. Mobilaus bendruomenės namo 
įkūrimas  
 

3.2. Skatinti tvarų požiūrį ir darnius 
sprendimus 

3.2.1. Gyventojų sąmoningumo didinimas 
tvarumo temomis 
3.2.2. Atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimas 
3.2.3. Požeminių konteinerių įrengimas  
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Priemonių planas 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymas  
 

Siektina reikšmė Terminas Finansavimo šaltinis 

1. Bendruomenės veiklos tobulinimas 

1.1. Gerinti bendruomenės komunikaciją  

1.1.1. Vidinės ir išorinės 
komunikacijos 
sprendimų 
įgyvendinimas 
 

Siekiant kurti vieningą ir šiuolaikišką 

bendruomenės įvaizdį bei didinti jos patrauklumą 

naujiems nariams, planuojama stiprinti vidinę ir 

išorinę komunikaciją per socialinius tinklus ir kitas 

priemones, peržiūrint ir atjauninant įvaizdžio 

elementus (stilių, logotipą, nuotraukas ir pan.), 

paskiriant atsakingą asmenį/is už tinkamiausių 

priemonių ir informacijos skirtingoms tikslinėms 

grupėms parinkimo ir rengimo. Planuojama, kad 

šioms veikloms bus pasitelktas aktyvus ir reikiamų 

gebėjimų turintis jaunimas.  

 

- Suburta atsakingų asmenų 

grupė – 1; 

- Atnaujintas bendruomenės 

tinklapis – 1; 

- Parengtas stiliaus, prekės 

ženklo vadovas – 1; 

- Parinktos skirtingoms 

tikslinėms gr. tinkamos 

priemonės ir kanalai. 

2022–2023 Bendruomenės 

lėšos 

1.2. Ugdyti narių kompetencijas ir skatinti aktyvesnį narių įsitraukimą 

1.2.1. Planavimo, 
atsakomybių 
pasiskirstymo, 
atstovavimo, darbo su 
jaunimu ir kt. gebėjimų 
stiprinimas 

Siekiant didinti naujų narių pritraukimą ir 

įsitraukimą, vieningos pozicijos atstovavimą bei 

norint išvengti aktyvo perdegimą, numatomos 

įvairių galimų formų (tiksliniai mokymai, patirties 

pasidalijimo veiklos, vizitai, dalyvavimas asocijuotų 

struktūrų veiklose ir pan.) kompetencijų ugdymo ir 

emocinio atsparumo veiklos pagal poreikį.   

 

- Kompetencijų ugdymo, 

patirties pasidalijimo 

iniciatyvos – 2 per metus. 

2023–2027 Bendruomenės, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės, 

nacionalinės 

paramos kaimo 

bendruomenių 

veiklai lėšos, 

privačios lėšos 
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1.2.2. Vaikų ir jaunimo 
aktyvinimo iniciatyvos 

Siekiant užnorinti ir įgalinti bendruomenės 

veiklose dalyvauti (patiems inicijuoti bei vykdyti) 

vietos jaunimą ir vyresnius vaikus, numatoma 

suburti keleto aktyvių jaunimo lyderių grupę, kuri 

būtų atsakinga už jaunimo poreikių ir idėjų 

išgryninimą, atrinktų iniciatyvų įgyvendinimą, 

jaunimo ir vaikų įtraukimą į kitas bendruomenės 

veiklas (komunikaciją, verslumo iniciatyvas, 

dalijimosi kultūros plėtrą ir kt.). Jaunimo 

aktyvumui ir savanorystei skatinti bus inicijuotas 

solidarumo korpuso projektas. 

 

 

- Suburta aktyvaus jaunimo 

lyderių grupė – 1; 

- Parengtas „Jaunimo idėjų 

Pažagieniams“ sąrašas – 1; 

- Jaunimo parengtos ir 

įgyvendintos 

iniciatyvos/projektai – 1 per 

metus. 

2023–2025 Bendruomenės, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės, 

Europos solidarumo 

korpuso programos 

lėšos 

1.2.3. Senjorų poreikių 
išsiaiškinimas 

Siekiant labiau atliepti kaime gyvenančių senjorų 

poreikius, numatoma atlikti vyresnio amžiaus 

žmonių poreikių analizę, kurios rezultatai galėtų 

būti pagrindas tam tikroms skirtingas kartas 

apjungiančioms veikloms ir iniciatyvoms. Gal 

senjorams būtų aktualu susibūrimai, gal maisto 

produktų jiems pristatymas, gal aktuali maisto 

organizavimo paslauga, judėjimo palengvinimas ir 

pan.   

 

 

- Atlikta senjorų poreikių 

analizė – 1. 

2022 Bendruomenės 

lėšos 

1.2.4. Bendruomenės 
sutelktumo renginiai 

Siekiant išlaikyti bendruomenės narių palaikymą ir 

vieningumą, sudaryti sąlygas bendrystės 

puoselėjimui, bus tęsiamos tradicinės šeimų 

sporto, aplinkos gražinimo, kūrybinės ir kt. 

pasiteisinusios veiklos, šventės, konkursai.  

 

 

 

 

 

- Suorganizuotos bendrystės 

stiprinimo veiklos – 6 per 

metus. 

 

2022–2027 Bendruomenės, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės, 

nacionalinės 

paramos kaimo 

bendruomenių 

veiklai lėšos 
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1.3. Plėsti vietinę ir tarptautinę partnerystę 

1.3.1. Projektų ir iniciatyvų 
su vietos ir 
tarptautiniais 
partneriais 
įgyvendinimas 

Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su vietos bei 

tarptautiniais partneriais ir tuo pačiu sudaryti 

galimybę įvairesnėms veikloms, kurių metu taip 

pat būtų stiprinamos narių kompetencijos ir 

aktyvinami vietos gyventojai, numatoma inicijuoti 

keletą tikslinių projektų/iniciatyvų (pvz. jaunimo 

įtraukimo, bendruomenės aktyvinimo, verslumo, 

dalijimosi kultūros ir pan.).  

 

- Parengti ir įgyvendinti 

vietiniai projektai ar 

iniciatyvos – 3; 

- Parengtas ir įgyvendintas 

tarptautinis projektas – 1. 

2023–2027 Erasmus +, Šiaurės 

ministrų tarybos ir 

kitų programų lėšos 

2. Verslumo ugdymas ir verslo plėtra 

2.1. Skatinti vietos gyventojų verslumą ir bendruomenės patirties sklaidą 

2.1.1. Pažagienių 
konsultacinio verslo 
taško įkūrimas 

Siekiant skleisti gerąją bendruomenės verslumo 

patirtį ir tuo pačiu apjungti jau esamas bei skatinti 

naujas gyventojų verslumo iniciatyvas, numatoma 

įkurti Pažagienių konsultacinį verslo tašką. Jame 

(fiziškai ir virtualiai) numatoma teikti verslo 

konsultacijas vietos gyventojams ir ne tik (pvz. 

kitoms bendruomenėms ar jų nariams už 

papildomą mokestį), organizuoti verslumo idėjų 

dienas, vaikų ir jaunimo verslumo edukacijas 

(tapus neformaliojo vaikų švietimo programų 

teikėjais). 

 

 

- Parengta konsultacijų 

centro veiklos programa – 

1; 

- Užregistruota neformaliojo 

vaikų švietimo programa – 

1; 

- Suorganizuotos 

bendruomenės verslumo 

skatinimo iniciatyvos – 2 

per metus. 

 

2023–2027 Bendruomenės, 

vietos plėtros 

strategijos, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės, lėšos 

2.1.2. El. parduotuvės 
sukūrimas 

Siekiant įveiklinti vietos senjorus ir sudaryti jiems 

galimybę papildomai užsidirbti prekiaujant savo 

rankdarbiais ir kitais gaminiais, planuojama padėti 

senjorams „verslauti“,  įkuriant  e. parduotuvę, 

padedant administruoti ją (bendradarbiaujant su 

mokykla-darželiu). 

 

 

 

- Sukurta el. parduotuvė – 

1. 

2023–2027 Bendruomenės 

lėšos 
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2.2. Plėsti bendruomeninį verslą 

2.2.1. Maisto ant ratų idėjos 
realizavimas 

Bendruomenė numato toliau vykdyti 

bendruomeninio verslo plėtrą. Planuojamas 

maisto ant ratų idėjos vystymas, kuris tuo pačiu 

galėtų apimti ir kitos vietos gyventojų produkcijos 

realizavimą (pvz. senjorų rankdarbius, gyventojų 

sodų produkciją ir pan.) 

 

- Bendruomeninio verslo 

projekto iniciavimas ir 

įgyvendinimas – 1. 

2024-2026 Bendruomenės, 

vietos plėtros 

strategijos lėšos 

3. Tvarios ir sveikatai palankios aplinkos plėtra 

3.1. Pritaikyti viešas erdves gyventojų rekreacijos poreikiams 

3.1.1. 

 

 

 

 

 

Pasimatymų terasos / 
jaunimo parko 
įrengimas 
 
 
 

Siekiant sukurti kaime trūkstamą rekreacinę erdvę 

ir sudaryti vietos gyventojams galimybę kuo 

daugiau laiko praleisti gamtoje, numatomas įrengti 

jaunimo parką/pasimatymų terasas, pritaikytas 

įvairaus amžiaus gyventojų poilsiui su žalia erdve ir 

šiuolaikiškos mažosios architektūros elementais. 

 

- Įrengta rekreacinė erdvė 

– 1. 

2023-2027 Projekto „Mes-

bendruomenė“, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės, 

bendruomenės 

lėšos  

3.1.2. Sporto aikštelių 
įregistravimas ir 
atnaujinimas 
 

Kaime daugėjant gyventojų, kyla poreikis ir 

aktyvios sporto erdvėms sutvarkyti. Panaudojant 

sporto rėmimo fondo lėšas, planuojama įrengti 

krepšinio/tinklinio ar teniso aikštelę (priklausomai 

nuo patikslinto gyventojų poreikio) gyventojų 

fiziniam aktyvumui užtikrinti. 

 

- Įrengta sporto aikštelė – 1. 2023-2027 Bendruomenės, 

Sporto rėmimo 

fondo projektinės 

lėšos 

3.1.3. Mobilaus 
bendruomenės namo 
įkūrimas 

Bendruomenei, aktyviai vykdant ir plečiant savo 

veiklą, kyla poreikis turėti jaukius, veikloms 

tinkamus namus. Todėl planuojama įrengti 

bendruomenės poreikius atliepiančius namus -

mobilų konteinerį ar namą ant polių. 

- Įkurtas mobilus 

bendruomenės namas - 1 

2023-2026 Projekto „Mes-

bendruomenė“, 

vietos plėtros 

strategijos, 

bendruomenės 

lėšos 

3.2. Skatinti tvarų požiūrį ir darnius sprendimus 



 Panevėžio rajono kaimo bendruomenės "Pažagieniai" veiklos strategija 

 

 

3.2.1. Gyventojų 
sąmoningumo 
didinimas tvarumo 
temomis 

Siekiant skatinti gyventojų dalijimosi kultūrą, 

numatoma inicijuoti soduose ir daržuose 

užauginto per gausaus derliaus dalijimąsi. Pirmu 

etapu iniciatyva išbandoma tarp gyventojų, o 

vėliau galima išplečiama pravažiuojantiems 

žmonėms. Tęsiant kitų bendruomenių gerąją 

patirtį, numatoma organizuoti naudotų daiktų 

bagažinių turgelius, taip pat įvairių judėjimui skirtų 

priemonių (dviračių, paspirtukų ir pan.) ar kitų 

teminių daiktų mainų ir taisymo dienas kartu su 

varžybomis. Taip pat bus stiprinamas gyventojų 

sąmoningumas rūšiuojant atliekas, skatinamas 

tausus vartojimas (tiek rengiant ir platinant tikslinę 

informaciją, tiek ir organizuojant tam skirtus 

renginius). Žaliųjų atliekų kompostavimui 

numatoma pastatyti bendro naudojimo 

kompostines. Taip pat bus parinkta vieta pievai su 

natūraliai želdynais ir augalais vešėti, šalia įrengtas 

vabzdžių namelis. 

- Įrengta pavėsinė, tinkama 

sodo/daržo gėrybių 

dalijimuisi – 1; 

- Įrengtas sodo/daržo ir kt. 

gėrybių 

dalijimosi/pardavimo 

punktas – 1 

- Suorganizuoti bagažinių 

turgeliai – 3 per metus; 

- Suorganizuotos judėjimo 

priemonių  ir kt. mainų 

dienos – 1 per metus; 

- Suorganizuoti rūšiavimo, 

tausaus vartojimo iššūkiai 

– 1 per metus; 

- Pastatytos bendro 

naudojimo kompostinės – 

4. 

2022–2027 Projekto „Mes-

bendruomenė“, 

Panevėžio rajono 

savivaldybės, 

bendruomenės 

lėšos 

3.2.2. Atsinaujinančių 
energijos išteklių 
naudojimas  

Siekiant atliepti didėjantį poreikį ir atsirandančias 

galimybes atsinaujinančių energijos išteklių 

diegimui, planuojamos tikslinės veiklos, 

apimančios poreikio ir galimybių išsiaiškinimą, 

informacijos sklaidą gyventojams, tikslinių 

susitikimų organizavimą, atitinkamų projektų 

iniciavimą (pagal galimybes).  

Taip pat numatoma įrengti elektromobilių 
įkrovimo stotelę (prie paskutinės Švyturio g. 16-o 
maršrutinio autobuso stotelės). 

- Atlikta gyventojų apklausa 

dėl poreikio įsidiegti AEI -

1; 

- Suorganizuoti susitikimai 

su ekspertais – 2; 

- Inicijuotas AEI diegimo 

projektas -1; 

- Įrengta elektromobilių 

įkrovimo stotelė – 1. 

2023–2025 Privačios, APVA 

kvietimų lėšos 

3.2.3. Požeminių konteinerių 
įrengimas 

Siekiant užtikrinti tvarkingą ir saugią aplinką, bus 

siekiama, kad kaime būtų įrengti požeminiai 

šiukšlių surinkimo ir atliekų rūšiavimo konteineriai. 

Numatoma surinkti gyventojų parašus ir teikti 

prašymą rajono savivaldybei. 

- Įrengta požeminių 

konteinerių aikštelė – 1. 

2025–2026 

 

Panevėžio rajono 

savivaldybės lėšos 

 


